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Quando a qualidade se massifica num mercado cada vez mais equilibrado como o atual, como 
fazer para que um produto se destaque da concorrência? "Não se vende mais qualidade. A 
fórmula é preencher as carências do consumidor. Ninguém mais leva uma TV para casa com medo 
de que ela pegue fogo. Por isso, quem basear o discurso na melhor tecnologia, na imagem 
perfeita, sai perdendo. O que se vende não é a TV, mas o lazer que ela proporciona. Esta é a peça 
do jogo", responde Julio Ribeiro, presidente do Grupo Talent e um dos mais respeitados 
publicitários brasileiros. 
 
Esta é uma das inquietudes dos marqueteiros contemporâneos e que Ribeiro busca responder no 
livro que lança hoje, "Entenda Propaganda - 101 perguntas e respostas sobre como usar o poder 
da propaganda para gerar negócios" (Editora Senac), escrito em dupla com seu vice-presidente, 
José Eustachio, com o apoio de executivos da Talent como Daniel Bruin, João Livi, Julio Conti, 
Mauro Sato, Paulo Stephan, Roberto Lautert e Ralph Fuchs. 
 
As perguntas foram selecionadas de um total de 1.500 questões remetidas ao site 
"Entendapublicidade", criado pela própria Talent, ativo de 2000 a 2001. Na maior parte, são 
dúvidas de profissionais e estudantes da área de marketing. E ao reflexionar sobre elas, Ribeiro 
diagnostica um mundo novo nas demandas do consumidor, segundo ele, cada vez menos de 
ordem material. "Se você comparar o mercado brasileiro há dez anos e o de hoje vai ver que tudo 
mudou. A reivindicação por ética cresceu muito. O grosso da população vive angústias sobre o 
ambiental, a saúde, o politicamente correto. Neste contexto, a propaganda que funciona é a 
verdadeira", frisa, definindo a eleição de Lula como a materialização dessa ânsia ética. "As 
revoluções democráticas que ocorrem na América Latina expressam esse desejo", completa. 
 
Os efeitos da rejeição da globalização será, aliás, tema de outro livro de Julio Ribeiro - o quarto 
exclusivamente dele. "O publicitário brasileiro não tem o hábito de escrever, diferente do que 
fazem os estrangeiros, e nossa experiência acaba se perdendo. Recentemente o (Francesc) Petit 
lançou um excelente livro, mas são poucos casos como o dele". O lançamento de "101..." será 
hoje às 19 horas, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. 
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